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News@TI
Anota AI cresce com automação para redes sociais 
de restaurantes
@O aquecimento do setor de entregas por conta do isolamento 

social é reflexo do aumento de pedidos feitos não apenas em 
aplicativos de delivery, mas também nas redes sociais dos restauran-
tes. Com estabelecimentos competindo para oferecer aos clientes as 
melhores experiências no ambiente on-line, os chatbots inteligentes 
se tornaram uma ferramenta indispensável para os empreendedo-
res venderem seus produtos no Facebook, Instagram e WhatsApp 
e conquistarem novos consumidores nessas plataformas. A Anota 
AI, empresa que oferece automação de atendimento para as redes 
sociais de restaurantes baseada em IA, registrou forte aumento de 
demanda desde o início da quarentena. Presente em 200 cidades 
de 24 estados brasileiros, a startup viu a média de pedidos saltar de 
131 mil, em março, para 260 mil, em maio (https://anota.ai/home/).

Evento online e gratuito sobre Data Science
@A Ipiranga e a Data Bootcamp, nesta quinta-feira, 25, entre 19h e 

21h, realizam o Meetup Data Science. Com tema “Otimização de 
Negócios com Data Science”, o evento será online e gratuito e terá como 
objetivo o compartilhamento de conhecimento entre profissionais e 
entusiastas da área de ciência de dados. A troca de ideias e experiências 
terá condução das duas empresas, contando ainda com a presença de 
convidados de outras companhias, tais como iFood, OLX Brasil e Suzano. 
“Acreditamos na importância das trocas em eventos como esse, sobre o 
papel fundamental dos dados nas tomadas de decisão e nas inovações 
dos negócios. A Ipiranga iniciou sua jornada de transformação cultural 
no ano passado, com esforços robustos para trazer valor ao negócio, 
entre outras frentes, com novas tecnologias e uma forte mudança de 
mindset com foco em decisões baseadas em dados.” disse Miguel Gallego, 
Gerente Executivo de Ciência de Dados da Ipiranga. Para acompanhar 
o evento, basta se inscrever pelo seguinte link: https://www.eventbrite.
com.br/e/5-data-meetup-brasil-tickets-109865290040

De vazamento de WhatsApp a canais falsos no 
YouTube, os recentes ataques cibernéticos

Em seu trabalho de acompanhamento 
de ameaças digitais em tempos de 
pandemia, a Apura S/A - empresa 

brasileira especializada em segurança ciber-
nética - tem identificado os mais variados 
e inusitados tipos de golpes e ataques na 
internet. Relatórios diários, inclusive, estão 
sendo publicados em um site específico – 
o [covidcyber.apura.com.br]covidcyber.
apura.com.br.

Ademais, para reforçar o alerta, e reiterar 
orientações, destaca também alguns casos 
recentes. Três deles envolvem ferramen-
tas de internet bastante utilizadas pela 
população brasileira – mais ainda durante 
o período de isolamento social decorrente 
da quarentena.

Um desses casos se refere à exposição 
dos números privados de WhatsApp em 
pesquisas na internet, por meio do busca-
dor Google. A falha que proporciona essa 
divulgação não autorizada pelos usuários 
foi identificada principalmente com nú-
meros do Brasil, Estados Unidos, Índia e 
Reino Unido.

O CEO da Apura, Sandro Süffert, lembra 
que a publicização de números de What-
sApp pode facilitar a atuação de atores de 
cibercrimes. Süffert ressalta que o monito-
ramento cotidiano da Apura detecta com 
frequência tentativas de golpes mediante 
o envio de mensagens a internautas por 
esse aplicativo de mensagens. Durante o 
processo de pagamento do auxílio emer-
gencial pela Caixa, por exemplo, foram 
identificados vários links falsos que circu-
laram pelo WhatsApp.

O distanciamento social fez aumentar o 
uso de chamadas de vídeo, e em um dos 
aplicativos mais utilizados – o Zoom – tam-
bém foram encontradas vulnerabilidades. 
“Há uma falha pela qual atores inserem ar-
quivos maliciosos, principalmente quando 
do compartilhamento [pelos usuários na 
conversa] de arquivos em GIFs [imagens 
com animações]. O arquivo malicioso é 
enviado ‘disfarçado’ de GIF”, explica San-
dro Süffert.

PELO YOUTUBE
No YouTube, outra plataforma popular 

e de grande audiência nestes tempos de 
confinamento, igualmente se verificaram 
ameaças. Três canais do YouTube - 'Juice 
TV', 'Right Human' e 'MaximSakulevich' – 
foram ‘sequestrados’ por atores de ataques 
cibernéticos. Com o sequestro, os atores 
mudaram o nome do canal para 'SpaceX 
Live' ou 'SpaceX.

Nesse canal falso, forjam-se gravações 
ao vivo do empreendedor Elon Musk, em 
que se pede o envio de valores em bitcoins 
(dinheiro eletrônico), com a promessa de 
que o dobro será retornado. Notícias dão 
conta de que, em dois dias, os cibergolpistas 
conseguiram arrecadar US$ 150 mil.

NO COMPUTADOR
Além de arquivos maliciosos ou seques-

tros online, o menu de golpes inclui ataques 
que agem nos sistemas operacionais dos 
computadores dos usuários.

Um recente é o do “Tycoon” - um ran-
somware, ou seja, um tipo de software 
nocivo, que restringe o acesso ao sistema 
operacional infectado e só libera mediante 
o pagamento de um resgate em criptomoe-
das. O “Tycoon” é voltado tanto para Windo-
ws como para Linux, e está baseado em Java 
(algo que não é comum). Segundo Sandro 
Süffert, averiguou-se que as infecções são 
direcionadas a vítimas criteriosamente 

infraestrutura de TI enfrentou problemas, 
embora não tenha exposto a causa exata. 
O ransomware seria do tipo “snake’, o qual 
rouba dados e implanta no sistema rotina 
de criptografia.

GANGUES
Os ataques são orquestrados por ver-

dadeiras gangues cibernéticas, as quais 
inclusive são batizadas com nomes fanta-
sias. A gangue de Ransomware REvil, por 
exemplo, recentemente roubou e pôs em 
leilão dados de uma série de empresas, 
com preço inicial de US$ 50 mil. Uma outra 
gangue de ransomware – a DopplePaymer 
– atacou um prestador de serviço da Nasa.

Há ainda outras gangues de ransomware 
que ganham duplamente. Primeiro, for-
necendo chave para que a empresa possa 
fazer a "decriptação" dos arquivos invadi-
dos; depois, pela destruição definitiva dos 
dados capturados.

Parcerias entre gangues também não 
são incomuns. A LockBit, por exemplo, se 
uniu à Maze Ransomware como “parceria” 
no vazamento de dados e compartilha-
mento de inteligência para a condução 
de extorsões.

A atuação de um grupo de hackers – de-
nominado Dark Basin – está entre os golpes 
cibernéticos mais recentes. Trata-se de um 
grupo que atuou em todos os continentes 
do planeta, atingindo milhares de pessoas e 
centenas de instituições. Organizações sem 
fins lucrativos norte-americanas estiveram 
entre os principais alvos.

PREVENÇÃO
Sandro Süffert tem defendido investi-

mentos e políticas de segurança ciberné-
tica, de modo a tornar países, empresas e 
cidadãos menos vulneráveis a golpes na 
internet. Ademais, faz recomendações de 
prevenção ao usuário comum, para evitar 
cair nas armadilhas.

Algumas dicas da Apura Cyber Intelli-
gence (que tem escritórios em São Paulo 
e Brasília) para se proteger:
	 •	Desconfiar	de	mensagens	com	promes-

sas de ganhos; ou em tom alarmista
	 •	Checar,	 em	 fontes	 confiáveis,	 se	 o	

que está sendo oferecido, prometido 
corresponde à realidade

	 •	Não	clicar	em	links	desconhecidos,	ou	
sobre os quais não se tenha certeza de 
que não se tratam de iscas ou armadilhas

	 •	Conferir	se	a	descrição	de	endereços	de	
empresas ou logomarcas, nos conteúdos 
das mensagens (como de bancos, lojas) 
correspondem ao nome e logos corretos 
da instituição. Atentar aos detalhes; as 
diferenças costumam ser sutis.

	 •	Nunca	 fornecer	 dados	 pessoais	 sem	
que tenha certeza e segurança de que 
o interlocutor se trata de fonte segura.
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“Um desses casos se 
refere à exposição dos 

números privados de 
WhatsApp em pesquisas 
na internet, por meio do 

buscador Google.”

Alvos são tanto o usuário comum como sistemas de grandes empresas e executivos de corporações 
multinacionais. Confira como se proteger!

OpiniãO

Falsos amigos
No Brasil, tudo se torna 
mais difícil pela falta de 
união pelo bem geral

A diplomacia internacional 
faz lembrar antigos filmes 
de faroeste, em que o 

banqueiro emprestava dinheiro 
para o fazendeiro, mas próximo 
ao vencimento, bandoleiros par-
ceiros do banqueiro roubavam a 
produção da fazenda e o proprie-
tário ficava impossibilitado de 
efetuar o pagamento; ao tentar 
negociar, recebia um pequeno 
prazo e ao final tinha de entregar 
a propriedade. 

Na moderna diplomacia, os 
países emprestam, investem, 
se fazem de amigos, mas, se 
puderem, lá estarão farejando 
sangue. Se o país devedor tiver 
recursos naturais valiosos, então 
não se incomodará se o caos se 
instalar, incentivando a divisão 
política, pois em conluio com as 
oposições buscará o resgate em 
espécie. Por isso não é de seu 
interesse que o país se torne forte 
com população bem preparada. 

Pobre Brasil, com essas estre-
las vaidosas e loucas por poder, 
está afundando, fazendo o jogo 
dos inimigos que só têm inte-
resse pelas riquezas naturais do 
país. As pessoas faziam uso do 
bom senso, como na fábula dos 
pequenos porcos-espinhos, que 
nas noites de muito frio ficavam 
juntinhos para se aquecerem 
tomando todo o cuidado para 
não se espetarem mutuamente.

No Brasil, tudo se torna mais 
difícil pela falta de união pelo 
bem geral. Os partidos e seus 
representantes se aglutinam por 
interesses; em primeira linha 
está a conquista do poder. Se o 
que é bom para o país não é bom 
para a eleição dos pretendentes, 
o país e sua população ficam 
em segundo plano. E seja em 
que país, for se digladiam pela 
conquista do poder e controle 
das riquezas.

O dinheiro público tem sido ge-
rido com displicência há décadas, 
gerando a pior situação da histó-
ria, exigindo sacrifícios enormes 
de todos, embora a classe política 
não mostre interesse em aban-
donar os seus privilégios. Com a 
invasão do Coronavírus, surgiram 
novas dificuldades que põem em 
risco a autonomia do país. Daí 
as grandes preocupações com 
a paralisação das atividades em 
geral, atingindo fortemente o 
desemprego.

Em algum momento as pessoas 
precisarão voltar ao trabalho 
para garantir a subsistência. O 
tema começa a ganhar espaço em 
todo o mundo mesmo sem o vírus 
da Covid-19 estar neutralizado, 
pois isso talvez demore. Então, 
trata-se de planejar e executar 

o retorno à atividade essencial 
tomando as providências neces-
sárias, ou possíveis, para reduzir 
a transmissão do vírus através do 
convívio profissional.

A atual crise global mostra o 
resultado de anos de descaso 
com o futuro que já se apre-
senta sombrio com a escassez 
de recursos naturais e aumento 
da miséria. As empresas têm 
de se tornar mais responsáveis 
pelo progresso da humanidade, 
reduzindo as interferências dos 
governantes na economia, mas 
há um processo inverso que 
visa a centralização crescente 
do poder. Ao permitir ao Capi-
talismo de Estado as mesmas 
possibilidades comerciais, a OMC 
contribuiu para o fechamento 
das portas de muitas indústrias 
na área do livre mercado.

No Brasil, além de pouca 
ética, há um grande atraso na 
educação e preparo das novas 
gerações. Durante o período 
escolar os estudantes têm de 
ser orientados a se esforçar para 
ler e compreender os textos e, 
com isso, aprenderem a pensar 
com clareza, o que resulta do 
aprendizado do significado das 
palavras e sua correta utilização.

Um cenário caótico se acha 
em desenvolvimento. As novas 
gerações precisam ser prepara-
das para forjar um futuro melhor. 
É preciso impedir a decadência. 
Precisamos de governança 
incorruptível que busque o pro-
gresso de forma continuada. A 
segurança do país está na saúde, 
na capacidade de produzir ali-
mentos, nos minerais, na reserva 
internacional. Tudo isso tem de 
ser bem administrado, ou dare-
mos ganhos para aqueles que só 
cobiçam as riquezas.

Enfim, tudo que a humanidade 
faz ficou impregnado da ânsia pelo 
dinheiro, retirando a naturalidade 
e o sentido de suas atividades. Em 
vez de atuar naturalmente para 
atender às próprias necessidades 
de forma condigna, as pessoas 
estão se tornando meros fatores 
de atividades econômicas para o 
acúmulo de dinheiro e poder nas 
mãos da classe que se comporta 
como se fosse dona do planeta, 
deixando de lado a amplitude da 
vida e da Criação. 

Sem conhecer o significado 
da vida, a humanidade acabou 
se distanciado da sua finalida-
de, deixando de beneficiar tudo 
através de alegres atividades e 
de evoluir em paz.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida e coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br. 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

selecionadas, o que denota a sofisticação 
do ataque.

Sinal desse aprimoramento está no 
acréscimo de casos de vulnerabilidades 
encontradas em software de código aber-
to (software livre), historicamente – pela 
possibilidade de o usuário modificar os 
códigos fontes – mais protegidos. Fontes 
apontam que as vulnerabilidades comuns 
e as vulnerabilidades de exposição mais 
que dobraram, subiram 130% em 2019 em 
relação ao ano anterior.

No Windows 10, foi descoberta uma vul-
nerabilidade nas versões 1903 e 1909 que 
viabiliza o ataque de um tipo de malware 
(software malicioso que causa danos ao 
sistema operacional) com potencial de se 
propagar pela rede, à medida que o sistema 
é atualizado, e que ataca a memória do 
kernel (núcleo central do sistema). Com a 
vulnerabilidade, o invasor lê a memória não 
inicializada do kernel, e faz modificações 
na função de compactação.

ATAQUES A EMPRESAS
Não é só o computador do usuário caseiro 

que está sujeito a cibercrimes. Ao contrário. 
Sistemas de grandes corporações também 
são alvos.

A Avon, do grupo Natura, marca das mais 
reconhecidas no segmento de cosméticos, 
recentemente teve as operações impacta-
das por ataques, interrompendo serviços. 
Neste mês, veio à tona ainda notícia de 
que a Catho teve 195 clientes com dados 
comprometidos por invasores cibernéticos. 
Felizmente, nenhum dado mais sensível 
foi acessado.

Ataques de malware no começo de ju-
nho atingiram empresas fornecedoras de 
energia nos Estados Unidos, que levaram 
ao roubo de informações. Executivos de 
diversas multinacionais, como IBM, Deuts-
che Bahn, Basf, Bayer, Daimler, DHL, Luf-
thansa, Otto e Volkswagen, foram alvo de 
mensagens de phishing - “isca”; geralmente, 
link malicioso – com origem na Rússia. As 
mensagens simulavam se tratar de login 
de serviços da Microsoft.

A Honda iniciou investigação sobre 
possível ataque de ransomware a suas 
redes tanto no Japão como na Europa. A 
companhia confirmou à imprensa que sua 

Pixabay

Cursos online de soluções para a Indústria 4.0
A pandemia da Covid-19 tem 

impactado diversos setores 
da economia e obrigado as 
empresas a serem resilientes 
para manter suas atividades 
no mercado. Líder em solu-
ções inovadoras, a Siemens 
se adaptou rapidamente ao 
novo cenário imposto pelo 
novo Coronavírus e passou a 
realizar capacitação online de 
profissionais pelo SITRAIN, 
braço de treinamento de suas 
ferramentas voltadas para a 
Indústria 4.0. No mercado há 

mais de 20 anos, a iniciativa 
já capacitou mais de 25 mil 
profissionais e inicia agora 
uma nova fase com os cursos 
a distância. 

Até o momento já são 13 
treinamentos disponíveis para 
serem realizados por meio da 
plataforma online, cujas aulas 
são de fácil acesso e lecionadas 
ao vivo pelos instrutores. Além 
disso, a ferramenta permite 
interação dos profissionais 
com o conteúdo apresentado, 
sendo possível, por exemplo, 

interromper as apresentações 
em caso de dúvidas. 

Por conta dessas qualidades, 
o SITRAIN tem alcançado altos 
índices de satisfação junto aos 
79 profissionais que já realiza-
ram os treinamentos online des-
de o início de abril. Em pesquisa 
realizada após o término dos 
cursos, 60% dos participantes 
ficaram “Plenamente Satisfei-
to”, outros 23% citaram “Muito 
Satisfeito” e 16% “Satisfeito”, 
atingindo praticamente 100% 
de aprovação.

“Conseguimos trazer para 
a versão  online boa parte do 
que os profissionais têm nos 
cursos presenciais, com muita 
interação entre teoria e prática 
mesmo com os treinamentos a 
distância. A maior conquista 
é ter conseguido atingir uma 
quantidade grande de clientes 
e parceiros industriais sem 
deixar de lado a qualidade do 
conteúdo e os altos índices 
de aprovação são uma prova 
disso”, afirma Bruno Doimo, 
coordenador do SITRAIN.


